
Protokół nr X/2015

z X zwyczajnej  sesji Rady Gminy  Rzekuń 

w dniu 24 września 2015 roku

X sesja Rady Gminy Rzekuń odbyła się w dniu 24 września 2015 r. w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ulicy Kościuszki 33 i trwała od godz. 15:30 do godz. 16:40.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- otworzył X zwyczajną  sesję

Rady Gminy  Rzekuń w dniu  24 września 2015 roku, 

Powitał  serdecznie  Państwa  Radnych,  Sołtysów  i   zaproszonych  Gości,  Panią  Bożenę

Jaskólską-  Sekretarza  Gminy,  Panią  Monikę  Michalską-  Skarbnika  Gminy,  Pana

Stanisława Godzinę- Wójta Gminy. Stwierdził, iż zgodnie  z listą obecności w obradach sesji

uczestniczy  10  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady  wynoszącego  15  radnych

stanowi  quorum pozwalające  do podejmowania prawomocnych decyzji.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  zakomunikował  Państwo

Radni otrzymali porządek obrad wraz z zawiadomieniem na dzisiejszą sesję.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  zapytał  czy  są  uwagi  do

porządku obrad?

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Proszę  Pan  Wójt  składa

wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad:

Pan  Wójt  Gminy-  Stanisław  Godzina- Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,

Szanowni Państwo. Pan Wójt odczytuje wniosek:

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 a ustawy z dnia  8 marca 1990 roku ( tj. Dz. U.  z 2013 r.

poz. 594 z późn. zm. ) wnioskuję, aby wprowadzić do  porządku obrad X zwyczajnej sesji Rady

Gminy Rzekuń zwołanej na dzień 24 września 2015 r. następujący projekt uchwały:

1. projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy Rzekuń

w formie dotacji  celowej  Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie
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drogownictwa, proponuję go jako punkt 4.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- dziękuję, czy są jeszcze uwagi

do porządku obrad? Nie widzę. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka- poddał  pod  głosowanie

przyjęcie  odczytanego wniosku Pana Wójta do porządku obrad dzisiejszej sesji to

jest:  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  pomocy  finansowej  udzielonej  z

budżetu  gminy  Rzekuń  w  formie  dotacji  celowej  Powiatowi  Ostrołęckiemu  na

realizację zadań w zakresie drogownictwa:

kto  z  Państwa  Radnych  jest  za  przyjęciem  odczytanego  wniosku  do
porządku obrad proszony jest o podniesienie ręki- 10,
kto jest przeciw  0,
kto wstrzymał się od głosowania  0

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Stwierdził,  iż  wniosek

zgłoszony przez Pana Wójta do porządku obrad dzisiejszej sesji  został przyjęty  w

głosowaniu jawnym, w obecności 10 radnych, 10  głosami za.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Przedstawił  Państwu

porządek obrad dzisiejszej sesji po naniesionych poprawkach:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,

2. przyjęcie protokołu nr 9/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy,

3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu

gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań

w zakresie drogownictwa,

5.  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  wieloletniej  prognozie

finansowej na lata 2015-2024,

6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015

rok,

7. rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zaliczenia  dróg  do  kategorii  dróg

gminnych,
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8.  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach:

Dzbenin i Czarnowiec,

9. rozpatrzenie sprawozdania z realizacji inwestycji za I półrocze 2015 r.

10. interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,

11. odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,

12. wolne wnioski i informacje,

13. zakończenie obrad.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Poddał  pod  głosowanie

przyjęcie odczytanego porządku obrad dzisiejszej sesji:

kto  z  Państwa  Radnych  jest  za  przyjęciem  odczytanego  porządku  obrad
proszony jest o podniesienie ręki- 10,
kto jest przeciw  0,
kto wstrzymał się od głosowania  0

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Stwierdził, iż porządek obrad

dzisiejszej sesji został przyjęty  w głosowaniu jawnym, w obecności 10 radnych, 10

głosami za.

Dołączył pan Zbigniew Wilkowski, tym samym stan Rady powiększył się i wynosi

obecnie 11 Radnych.

Do punktu 2.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  zakomunikował, że kolejnym

2. punktem porządku obrad jest przyjęcie protokołu Nr IX/2015 z sesji Rady Gminy

Rzekuń odbytej  w dniu  28 sierpnia 2015 r. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Protokół  był  dostępny do

wglądu, zgodnie z informacją zawartą w zawiadomieniu o dzisiejszej sesji.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-   zapytał  czy  są  uwagi  do

protokołu? Nikt nie zgłosił uwag, wobec tego Przewodniczący poddał pod głosowanie

przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy Rzekuń.
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Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Poddał  pod  głosowanie

przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy:

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu  IX/2015 sesji Rady Gminy
Rzekuń  proszony jest  o podniesienie ręki  - 10 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 1 radnych,

Przewodniczący  Rady Gminy  Rzekuń-  Edward Gryczka-  Stwierdził,  iż  protokół  Nr

IX/2015 został przyjęty w głosowaniu jawnym, w obecności 11 radnych, 10 głosami

za, przy 1 wstrzymującym się.

Do punktu 3.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  Kolejny 3. punkt porządku

obrad to informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Pana  Stanisława

Godzinę o przedłożenie informacji z działalności  Wójta Gminy Rzekuń  w okresie

między sesjami.

30 sierpnia- obchody uroczystości dożynkowych w Troszynie

1 września- rozpoczęcie roku szkolnego w Gimnazjum, Zespole Szkół w Ołdakach,

Szkole Podstawowej w Laskowcu

2 września- Walne Zebranie członków LGD "Zaścianek Mazowsza"

6 września- referendum ogólnokrajowe,  Dni  Kukurydzy w Czerwinie,  Dożynki  w

Olszewie- Borkach

7  września- konferencja  podsumowująca  projekt  realizowany  przez  Starostwo

Powiatowe w Ostrołęce "Dbam o oddech"

11 września- konferencja zorganizowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne

13 września-- spotkanie z mieszkańcami Rzekunia, obecna była Pani Sekretarz

15 września- spotkania w sprawie funduszu sołeckiego: Ołdaki i Tobolice

16  września- Konferencja  poświęcona  Karcie  Dużej  Rodziny,  spotkania  w

miejscowościach: Dzbenin w sprawie kanalizacji; Susk Nowy- fundusz sołecki

17 września- spotkanie prezesem OPWi K
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18 września-  spotkanie w Susku Starym- fundusz sołecki

20 września-   Święto V Pułku Ułanów Zasławskich, spotkania w miejscowościach:

Kamianka i Dzbenin

22 września- spotkanie ze Starostą Stanisławem Kubłem, uroczystość Jubileuszy 50-

lecia  i  25-  lecia  zawarcia  związku  małżeńskiego  przez  pary  z  gminy  Rzekuń.

Uroczystość została rozpoczęta Mszą Świętą w kościele w Rzekuniu, następnie udano

się do hali sportowej przy Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dokonano

aktu dekoracji Dostojnych Jubilatów medalem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wręczono listy gratulacyjne, upominki i kwiaty.

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca "Kurpie" 

23 września- konferencja zorganizowana przez Wojskową Komendę Uzupełnień w

Ostrołęce; wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Rzekuń.

Dziękuję za uwagę.

Do punktu 4.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Następny  punkt  porządku

obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z

budżetu  gminy  Rzekuń  w  formie  dotacji  celowej  Powiatowi  Ostrołęckiemu  na

realizację zadań w zakresie drogownictwa

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  odczytał projekt  uchwały,

który został wprowadzony pod obrady dzisiejszej sesji na wniosek Pana Wójta.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- czytając uchwałę pojawiły się

pewne wątpliwości  czy zostanie  zadanie  dofinansowane  kwotą  70.000,00 zł,  w projekcie

uchwały jest zapis 800.000,00 zł. Proszę Panią Skarbnik o wyjaśnienie.

Pani Monika Teresa Michalska- Skarbnik Gminy- uchwała jest prawidłowa, jest to jedno

zadanie. Zwiększamy kwotę ogólnego dofinansowania do 800.000,00 zł, poprzednia uchwała

traci moc. Wszystko jest dobrze.

Pan Wójt kontaktował się z Panem Starostą, Starosta potwierdził że jet to jedno zadanie i że

chodzi  tylko  o  zwiększenie  istniejącej  dotacji  dla  Starostwa  na  przebudowę  drogi  przez
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Kamiankę. Jeżeli zwiększymy środki, to zostanie dokończony odcinek do Korczak. 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- zarządził 10- minutową przerwę

w obradach, ze względu na wystąpienie wątpliwości odnośnie projektu uchwały.

Wznowiono  obrady  po  przerwie.  Stan  Rady  wynosi  12  Radnych,  dołączył  pan  Antoni

Smoliński.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  zapytał  czy  są  uwagi  do

projektu uchwały?

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  otworzył dyskusję  w  tym

punkcie.  Poprosił  o  zabieranie  głosu  w  tym  punkcie.  Wypowiedź  Pani  skarbnik

rozwiała wątpliwości, projekt uchwały jest  prawidłowy. Chodzi o to samo zadanie,

zwiększamy dotację dla Starostwa. Poprzednia uchwała traci moc. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-   poddał  pod  głosowanie

projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy Rzekuń w

formie  dotacji  celowej  Powiatowi  Ostrołęckiemu  na  realizację  zadań  w  zakresie

drogownictwa

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie
ręki  - 12 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,
–

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Stwierdził,  iż  uchwała w

sprawie  pomocy finansowej  udzielonej  z  budżetu  gminy  Rzekuń w formie  dotacji

celowej  Powiatowi  Ostrołęckiemu  na  realizację  zadań  w  zakresie  drogownictwa

została podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 12 radnych, 12 głosami za. 

Do punktu 5.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Następny  punkt  porządku

obrad to rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie  zmian w wieloletniej  prognozie
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finansowej na lata 2015-2025,

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił  Pana  Jerzego

Konopkę  -  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  o  przedstawienie   Wniosku

Komisji w tej sprawie.

Pan Jerzy Konopka- Przewodniczący Komisji Rewizyjne odczytał wniosek Komisji:

Wniosek Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 23 września 2015 r. zapoznali się z projektem

uchwały w sprawie  zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rzekuń na lata 2015-

2025 oraz z projektem zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok,

Wnioskują  o wycofanie  zmiany opisanej  w uzasadnieniu  do  projektu  uchwały w sprawie

zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok w punkcie II, podpunkt 2 dotyczącej:

"Zwiększenia  wydatków  w  dziale  010  -  rolnictwo  i  łowiectwo,  rozdział-  infrastruktura

wodociągowa i  sanitacyjna wsi  § 6050 -  wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych w

kwocie  465  tysięcy  złotych  na  zadaniu  pod  nazwą:  "Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w

Dzbeninie", z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na tym zadaniu w 2020 roku o kwotę

465 tysięcy złotych.

Powyższa zmiana uwzględniona będzie również w wieloletniej prognozie finansowej.

Realizację  zadania  wstrzymuje  się  do  momentu  powstania  przesłanek o  uzyskaniu  efektu

ekologicznego umożliwiającego zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wyżej wymieniony cel.

W pozostałym zakresie członkowie komisji nie wnoszą uwag.

wyniki głosowania:

"za"- 4 członków,

"przeciw"- 0 członków,

"wstrzymało się"- 0 członków

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jerzy Konopka
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Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Panią  Bogumiłę

Dzwonkowską - Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii

Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Pana  Zbigniewa

Wilkowskiego  -  członka  Komisji  Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa i  Ochrony

Środowiska o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie, w imieniu nieobecnego

Przewodniczącego Komisji- Janusza Kubła.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  zapytał  czy  są  uwagi  do

projektu uchwały?

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  proszę  pan Wójt  zgłasza

AUTOPOPRAWKĘ DO zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej I DO ZMIAN W

UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2015 R. 

Pan Stanisław Godzina- Wójt Gminy- odczytał Autopoprawkę.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  otworzył dyskusję  w  tym

punkcie. Poprosił Państwa radnych o zabieranie głosu. Nie było chętnych do udziału w

dyskusji.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poddał pod  głosowanie

Wniosek  zgłoszony  przez  Komisję  Rewizyjną  do  projektu  uchwały  w  sprawie

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025  oraz do projektu uchwały w

sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 r. 

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem Wniosku Komisji Rewizyjnej proszony
jest  o podniesienie ręki  - 10 radnych,

– Kto jest przeciw  - 1 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 1 radnych,

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Stwierdził,  iż  Wniosek

Komisji  Rewizyjnej  zgłoszony  przez  Komisję  Rewizyjną  do  projektu  uchwały  w
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sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025 oraz do projektu uchwały

w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 r. został przyjęty w głosowaniu

jawnym, w obecności 12 radnych, 10 głosami za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Poddał   pod  głosowanie

Autopoprawkę  zgłoszoną  przez  Pana  Wójta  do  projektu  uchwały  w  sprawie

wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2015-2025  oraz  do  projektu  uchwały  w

sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 r. 

– Kto  z  Państwa  Radnych  jest  za przyjęciem Autopoprawki  proszony  jest   o
podniesienie ręki  - 11 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 1 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Stwierdził, iż Autopoprawka

zgłoszona przez Pana Wójta do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy

finansowej na lata 2015-2025 oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie

gminy Rzekuń na 2015 r.  została przyjęta w głosowaniu jawnym, w obecności  12

radnych, 11 głosami za, przy 1 wstrzymującym się.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Poddał   pod  głosowanie

projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-

2025  wraz  z  przegłosowanym  Wnioskiem  Komisji  Rewizyjnej  i  przegłosowaną

Autopoprawką zgłoszoną przez Pana Wójta.

– Kto  z  Państwa  Radnych  jest  za przyjęciem uchwały  wraz  z  przegłosowanym
Wnioskiem i  Autopoprawką proszony jest  o podniesienie ręki  - 11 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 1 radnych,

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Stwierdził,  iż  uchwała  w

sprawie  zmian  w  wieloletniej  prognozie  finansowej  na  lata  2015-2025  wraz  z

przegłosowanym Wnioskiem i Autopoprawką, została podjęta w głosowaniu jawnym,

w obecności 12 radnych, 11 głosami za, przy 1 wstrzymującym się.
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Do punktu 6.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Następny  punkt  porządku

obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na

2015 rok

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Panią  Bogumiłę

Dzwonkowską - Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii

Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Pana  Jerzego

Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji

w tej sprawie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Pana  Zbigniewa

Wilkowskiego  -  członka  Komisji  Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa i  Ochrony

Środowiska o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie, w imieniu nieobecnego

Przewodniczącego Komisji- Janusza Kubła.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  zapytał  czy  są  uwagi  do

uchwały.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  otworzył  dyskusję  w tym

punkcie. Poprosił o zabieranie głosu w tym punkcie. Nie było chętnych do udziału w

dyskusji.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Poddał   pod  głosowanie

przyjęcie   uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok wraz z

przegłosowanym Wnioskiem Komisji  Rewizyjnej  i  Autopoprawką  zgłoszoną  przez

Pana Wójta

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie
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ręki  - 11 radnych,
– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 1 radnych,

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Stwierdził,  iż  uchwała  w

sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok została podjęta w głosowaniu

jawnym, w obecności 12 radnych, 11 głosami za, przy 1 wstrzymującym się.

Do punktu 7.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Następny  punkt  porządku

obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg

gminnych,

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Panią  Bogumiłę

Dzwonkowską - Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii

Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Pana  Jerzego

Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji

w tej sprawie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Pana  Zbigniewa

Wilkowskiego  -  członka  Komisji  Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa i  Ochrony

Środowiska o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie, w imieniu nieobecnego

Przewodniczącego Komisji- Janusza Kubła.

Czy są uwagi do uchwały.

Przewodniczący  Rady Gminy  Rzekuń-  Edward Gryczka-  Otworzył  dyskusję  w tym

punkcie. Poprosił o zabieranie głosu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Poddał   pod  głosowanie

projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
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– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie
ręki  - 11 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 1 radnych,

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Stwierdził,  iż  uchwała w

sprawie zaliczenia  dróg do kategorii  dróg gminnych została  podjęta  w głosowaniu

jawnym, w obecności 12 radnych, 11 głosami za, przy 1 wstrzymującym się.

Do punktu 8.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Następny  punkt  porządku

obrad  to  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  nadania  nazw  ulic  w

miejscowościach: Dzbenin i Czarnowiec,

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Panią  Bogumiłę

Dzwonkowską - Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii

Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Pana  Jerzego

Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji

w tej sprawie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Pana  Zbigniewa

Wilkowskiego  -  członka  Komisji  Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa i  Ochrony

Środowiska o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie, w imieniu nieobecnego

Przewodniczącego Komisji- Janusza Kubła.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-   zapytał  czy  są  uwagi  do

uchwały. Pojawiła się wątpliwość na komisjach, ale zostało to wyjaśnione. Uchwała

jest prawidłowa.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  otworzył dyskusję  w  tym

punkcie. Poprosił o zabieranie głosu
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Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Poddał   pod  głosowanie

projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  nazw  ulic  w  miejscowościach:  Dzbenin  i

Czarnowiec,

– Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszony jest  o podniesienie
ręki  - 12 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 0 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  Stwierdzam, iż uchwała w

sprawie  nadania  nazw  ulic  w  miejscowościach:  Dzbenin  i  Czarnowiec, została

podjęta w głosowaniu jawnym, w obecności 12 radnych, 12 głosami za. 

Do punktu 9.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Następny  punkt  porządku

obrad to rozpatrzenie sprawozdania z realizacji inwestycji za I półrocze 2015 r.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Panią  Bogumiłę

Dzwonkowską - Przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawienie opinii

Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Pana  Jerzego

Konopkę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie  opinii  Komisji

w tej sprawie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  poprosił Pana  Zbigniewa

Wilkowskiego  -  członka  Komisji  Infrastruktury  Technicznej,  Rolnictwa i  Ochrony

Środowiska o przedstawienie  opinii  Komisji w tej sprawie, w imieniu nieobecnego

Przewodniczącego Komisji- Janusza Kubła.

Przewodniczący  Rady Gminy  Rzekuń-  Edward Gryczka-  Otworzył  dyskusję  w tym

punkcie.  Poprosił  o zabieranie głosu.  Jeżeli  nie ma chętnych ,  to ja  pozwolę sobie

Protokół nr X/2015 z dnia 24 września 2015 r.



odczytać  Uchwałę  Nr  Os.  349.2015  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie wydania opinii

o przedłożonej przez Wójta Gminy Rzekuń informacji o przebiegu wykonania budżetu

gminy Rzekuń za pierwsze półrocze 2015 r. 

Jesteśmy  w  punkcie  9.porządku  obrad-  rozpatrzenie  sprawozdania  z  realizacji

inwestycji za I półrocze 2015 roku, kto z Państwa chciałby zabrać głos.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Poddał   pod  głosowanie

przyjęcie sprawozdania z realizacji inwestycji za I półrocze 2015 r.

– Kto  z  Państwa  Radnych  jest  za przyjęciem sprawozdania  proszony  jest   o
podniesienie ręki  - 10 radnych,

– Kto jest przeciw  - 0 radnych,
– Kto wstrzymał się od głosowania  - 2 radnych,

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Stwierdzam, iż sprawozdanie

z realizacji inwestycji za I półrocze 2015 r. zostało przyjęte w głosowaniu jawnym,

w obecności 12 radnych, 10 głosami za, przy 2 wstrzymujących się.

Do punktu 10.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Punkt 14. porządku obrad to

interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Poprosił o zabieranie głosu w

tym punkcie porządku obrad.

Proszę Pan Sołtys z Ław- Pan Dariusz Olech- Panie Przewodniczący, Panie Wójcie,

Szanowni Państwo. Proszę Wysoką Radę o przekazanie funduszu sołeckiego na rok

2016  i  2017  na  dofinansowanie  z  budżetu  gminy  zakupu  działki  i  w  przyszłości

ewentualnie budowę świetlicy wiejskiej w Ławach. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  dziękujemy.  To jest  wniosek

Protokół nr X/2015 z dnia 24 września 2015 r.



tak? Będziemy kontynuować, jeden wniosek- jedna odpowiedź. Proszę bardzo. 

Pan Stanisław Godzina- Wójt Gminy- wniosek Pana Sołtysa wynika z poprzedniego

spotkania z Radą Sołecką, jeszcze przed poprzednią sesją, o tym informowałem. Jest

taka  intencja  mieszkańców,  przynajmniej  Rady  Sołeckiej,  zebranie  dopiero  się

odbędzie, żeby uzyskać przychylność Wysokiej Rady, na zasadzie umowy już w tym

roku, o ile oczywiście zebranie sołeckie tak zdecyduje. Przeznaczyć tą część, czy cały

fundusz  sołecki  z  myślą  o  zakupie  działki  i  w przyszłym roku też.  Jest  to  kwota

25.000,00 zł. Sołtys poprawił 28.000,00 zł z kawałkiem. Mamy 56.000,00 zł i żeby

rozpocząć (mówię o intencji)  żeby rozpocząć ewentualne prace,  doprowadzenie do

zakupu  działki  pod  budowę  świetlicy,  tak  jak  pan  Sołtys  powiedział  ewentualną

budowę świetlicy, ponieważ z tych rozmów z Radą Sołecką nie wynikało, że ma stać

się to za rok. Rozmawialiśmy w luźnej rozmowie, bo to są żadne tajemnice, że budowa

w przyszłej  kadencji,  chyb ze pojawiłyby się jakieś  inne okoliczności,  które by to

umożliwiły. Ja myślę,  że tutaj głosowanie Rady w tej sytuacji jest niepotrzebne, to

tylko informacyjna rzecz. Że na Ławach trwają takie rozmowy, taki kierunek jest tych

działań i  żeby Radę z taką myślą zapoznać i  oswoić.  Dobrze się wyraziłem Panie

Sołtysie? Tak. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Rada jak będzie miała

materiał, to będzie nad nim się zastanawiała i rozważała. Myślę, że jak będą podjęte

działania,  to  będziemy dalej  rozmawiać.  Jesteśmy w punkcie  interpelacje,  wnioski

Państwa Radnych i Sołtysów- czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo-

Radny Suchta.

Pan  Piotr  Suchta-  Radny-  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  Panie  Wójcie,

Szanowni Państwo. Ja mam pytanie do Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy. Z czego

wynikało  zatrudnienie  nowej  osoby  w  Zakładzie,  na  jakich  warunkach,  czy  był

ogłoszony  konkurs  i  jakie  kryteria  trzeba  było  spełniać,  że  po  prostu  nasz

Przewodniczący został zatrudniony.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- myślę, że nie mniejsze

jak  kolega  był  przyjmowany do Straży.  Bo też  znam wielu  lepszych strażaków,  a
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myślę  że  kolega  sam  wie  jakie  są  procedury,  a  przede  wszystkim  personalne.

Odbieram koledze głos. I nie zezwalam na takie osobiste wycieczki. Dziękuję. Pan

Dyrektor  nie  będzie  na  takie  rzeczy  odpowiadał.  Sesja  Rady  gminy  nie  jest  od

personalnych  spraw.  Dziękuję.  Czy  są  inne  pytania.  Jeszcze  raz-  odbieram  głos

koledze.  Czy  są  inne  jeszcze  pytania.  Nie  widzę.  Przechodzimy  do  punktu  11.

porządku  obrad-  to  są  odpowiedzi  na  interpelacje,  zapytania  Państwa  Radnych  i

Sołtysów. 

Do punktu 11.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- punkt 11. to  odpowiedzi na

interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów. Odpowiedzi udzielane były na

bieżąco. 

Do punktu 12.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Punkt 12. porządku obrad to
wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  Proszę o zabieranie głosu w
tym punkcie. Proszę Pan Wójt.

Pan Stanisław Godzina- Wójt Gminy- Panie Przewodniczący, jeżeli Pan pozwoli to

ja  jednak  dwa  zdania  w  tej  kwestii  powiem,  żeby  niektóre  przynajmniej  rozwiać

wątpliwości.  Stanowisko  o  które  Pan  Radny pyta  nie  wymagało  konkursu,  jest  to

stanowisko  zwyczajne,  nieurzędnicze.  Natomiast,  jeżeli  chodzi  o  drugą  kwestię,

warunki  zatrudnienia  to  –  ochrona  danych  osobowych  jak  w  każdym  przypadku

pracowników,  którzy  nie  pełnią  funkcji  publicznych,  które  nie  są  stanowiskami

publicznymi.  Moje  pobory,  Pani  Sekretarz,  Pana  Dyrektora  są  jawne.  Państwa

Dyrektorów  wszystkich,  składają  oświadczenia  majątkowe.  Jak  Państwo  wiecie

szeregowi pracownicy oświadczeń majątkowych nie składają i ich pobory podlegają

pod ochronę danych osobowych. Nie są to jakieś szczególne warunki. Natomiast Pan

dyrektor mnie informował, że będzie zatrudniał nową osobę, po analizie zadań jakie

Zakład realizuje, ten zakres się wciąż zwiększa. Zakład ma coraz większe zadania i

podjął taką decyzję, doszedł do wniosku, że należy uporządkować sprawy w Zakładzie

Obsługi Gminy. Dziękuję.
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Pan Piotr Suchta- Radny- jeżeli można Panie Przewodniczący …

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- odbieram Panu głos.

Pan Piotr Suchta- Radny-  jeżeli można Panie Przewodniczący … po robić z tego

taką tajemnicę.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- jeszcze raz. To są sprawy

osobiste.  Nie myślę o sprawach osobistych na forum publicznego.  Bo też mogę w

odpowiednim czasie zapytać jak kolega został zatrudniony w Straży Pożarnej, jeżeli to

była pierwsza kadencja, a nie pytałem i nie byłem ciekawy. A też tam można byłoby

parę …

Pan Piotr Suchta- Radny- to bym odpowiedział.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- no właśnie. Także każdy

gdzieś  musi  pracować.  Jesteśmy  w  punkcie  12  porządku  obrad-  wolne  wnioski  i

informacje. Proszę Radny Suchta.

Pan Piotr Suchta- Radny- jeżeli można Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, panie

Wójcie,  Szanowni  Państwo.  Kolejne  pytanie  mam  do  Pana  Przewodniczącego,

dlaczego jest piąta sesja z kolei, gdzie nie otwieramy jej o godzinie, dziś tak jak to

było podane 15:30. Gdzie przychodzę na 15:30 a sesja jest otwierana o 15:45, 15:50.

pan po prostu nie szanuje naszego czasu. Tylko teraz mam taką nadzieję,  że jeżeli

został Pan zatrudniony, będzie Pana stać żeby kupić sobie zegarek i być punktualnym

na kolejnych sesjach.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- czy już kolega wyczerpał
…

Pan Kazimierz Jastrzębski- Wiceprzewodniczący Rady- chciałem zwrócić uwagę

koledze Radnemu, że to jest złośliwość do granic wytrzymałości. Obowiązuje takie
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studenckie  też  spóźnienie.  Z różnych względów i  w tej  kadencji  i  w poprzednich,

rzadko zdarzało się żeby sesja rozpoczęła się co do minuty.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- Proszę Państwa wszyscy

wiemy w jakim czasie jesteśmy, jest to jesień, gdzie każdą chwilę gospodarz próbuje

wykorzystać  do  swoich  prac.  Kolega  wie,  zaczęliśmy  w  10,  przybył  pan  Antoni

Smoliński,  przybył  jeszcze  Zbigniew  Wilkowski.  Pozostali  ludzie  pracują.  Wielu

Sołtysom pewnie jest też ciężko wyrwać się od  swoich obowiązków. Jeżeli by padał

deszcz, była zima, nie byłoby wytłumaczenia, ze w rejonie rolniczym ktoś się spóźnia.

No dzisiaj przy takiej pogodzie, to trzeba być naprawdę oderwanym od rzeczywistości,

żeby takie rzeczy wygadywać. Ja nie sądziłem, ja wiem że kolega jest w mundurze, że

kolega się zwolnił z pracy, tez szanuję to prawda, ale też trzeba uszanować, że inni

pracują.  Cały czas mieliśmy nadzieję,  dać możliwość uczestnictwa jak największej

liczbie Radnych w tych obradach, to było tylko tym podyktowane,  niczym więcej.

Jesteśmy w punkcie- wolne wnioski i informacje.  Proszę Radny Suchta.

Pan Piotr Suchta- Radny- jeszcze tutaj, Panie Jastrzębski, czy Pan Przewodniczący

Panu udzielał głosu, bo Pan nie jest adwokatem i powiem, że złośliwością do granic

wytrzymałości  to,  że  dzięki  temu  ja  i  kolega  Smoliński  nie  jesteśmy,  w żadnych

komisjach nie pracujemy. To jest właśnie złośliwość do granic wytrzymałości.

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka-  czy już wszystko, czy

jeszcze  kolega  chciałby  coś  powiedzieć?  Mamy czas,  późno  zaczęliśmy,  możemy

późno skończyć. Jak już wszystko, to dziękuję. 

Jesteśmy  w  punkcie  wolne  wnioski  i  informacje.  Przechodzimy  do  punktu  13.

porządku obrad.

 
Do punktu 13.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  Punkt  13.  porządku
obrad to  zakończenie obrad. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Rzekuń-  Edward  Gryczka-  zamknął  obrady  X

zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń. 
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Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń- Edward Gryczka- podziękował Wysokiej

Radzie za uczestniczenie w obradach, a wszystkim pozostałym Państwu za obecność i

uwagę.

Po zamknięciu sesji Pani Krystyna Lambrych- sekundeczkę … 

Wyczerpano porządek obrad. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                                               Przewodniczący Rady

Emilia Bloch                                                                                         Edward Gryczka
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